
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ___________________ 2021 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ 
DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2263/18.02.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a  
monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  Consiliului Judeţean Galaţi;  
           Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”, astfel cu 
valoarea totală a investiţiei este 8.075.304,90lei inclusiv TVA, din care C+M 1.285.044,60 lei 
inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate  
Secretarul General al Judeţului, 
                   Ionel COCA 
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                 Anexa  
 

 
 
Prin soluţia propusă se realizeză următoarele lucrări:  

- pereți de compartimentare interioară din zidărie de cărămidă cu grosimea de 
11,5 cm, tencuieli pentru pereți interior și tavane – se elimină tavanele false existente, 
refacerea acestora și vopsirea cu material antibacterian pe toată înălțimea pereților, inclusive 
tavane, refacere pardoseli, înlocuirea tâmplăriei din HPL, ușile saloanelor, rezervelor și a 
grupurilor sanitare vor fim glisante, iar cele care permit accesul pe culoar vor fi batante.  

- dotarea secției cu echipamente medicale: sistem radiologic cu braț, sistem 
electrofiziologie cardiacă și stimulator cardiac, sistem cartografiere color 3D, defribilatoare, set 
stație centrală de monitorizare și monitoare funcții vitale, coagulometru, ecograf cardiologic, 
laringoscop cu trusă de intubare  

- dotarea cu echipamente nemedicale: paturi, noptiere, birouri, mese, scaune, 
dulapuri, etc.  

      Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 

   Valoarea totală a investiţiei este: 8.075.304,90  lei (inclusiv TVA)  

                                 din care C+M: 1.285.044,60  lei (inclusiv TVA). 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Director executiv, 

                                                                                                                                                  ing. Elena SĂNDULACHE 
 
                Șef Serviciu, 

          ing. Nicoleta MACRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    Întocmit,                                                                                                                                                                                         
          ing. Florentin ANTON 
                  18.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                            
Nr. 2263/18.02.2021 
                                  

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 

Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“ AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI” 
 
 
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 

prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 

investiţii de interes judeţean.  

Prin soluţia propusă se realizeză următoarele lucrări:  

- pereți de compartimentare interioară din zidărie de cărămidă cu grosimea de 

11,5 cm, tencuieli pentru pereți interior și tavane – se elimină tavanele false existente, 

refacerea acestora și vopsirea cu material antibacterian pe toată înălțimea pereților, inclusive 

tavane, refacere pardoseli, înlocuirea tâmplăriei din HPL, ușile saloanelor, rezervelor și a 

grupurilor sanitare vor fim glisante, iar cele care permit accesul pe culoar vor fi batante.  

- dotarea secției cu echipamente medicale: sistem radiologic cu braț, sistem 

electrofiziologie cardiacă și stimulator cardiac, sistem cartografiere color 3D, defribilatoare, set 

stație centrală de monitorizare și monitoare funcții vitale, coagulometru, ecograf cardiologic, 

laringoscop cu trusă de intubare  

- dotarea cu echipamente nemedicale: paturi, noptiere, birouri, mese, scaune, 

dulapuri, etc.  

      Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 

   Valoarea totală a investiţiei este: 8.075.304,90  lei (inclusivTVA)  

                                 din care C+M: 1.285.044,60    lei (inclusiv TVA). 

      Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnice pentru realizarea obiectivului ”AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE 

INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL 

ANDREI - GALAŢI”. 

 Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA  
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

                                                                                                                                                                                                           Direcția Tehnică, 
                                                                                                                         ing. Elena SĂNDULACHE 
 
 

                 Şef Serviciu Investiţii,                                                                                                                                                                                           
           ing. Nicoleta   MACRI           
 
 
                 Întocmit,                                                                                                                                                                                         
        ing. Florentin   ANTON  
             1ex/18.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                             



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 2263/18.02.2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

    

 RAPORT  DE  SPECIALITATE         
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 

Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  
„AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI” 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE 
INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL 
ANDREI - GALAŢI” 

     Obiectul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite pacienţilor în 
conformitate cu standardele în vigoare.    

Prin soluţia propusă se realizează următoarele lucrări: pereți de compartimentare 
interioară din zidărie de cărămidă cu grosimea de 11,5 cm, tencuieli pentru pereți interior și 
tavane – se elimină tavanele false existente, refacerea acestora și vopsirea cu material 
antibacterian pe toată înălțimea pereților, inclusive tavane, refacere pardoseli, înlocuirea 
tâmplăriei din HPL, ușile saloanelor, rezervelor și a grupurilor sanitare vor fim glisante, iar cele 
care permit accesul pe culoar vor fi batante.  

Dotarea secției cu echipamente medicale: sistem radiologic cu braț, sistem 
electrofiziologie cardiacă și stimulator cardiac, sistem cartografiere color 3D, defribilatoare, set 
stație centrală de monitorizare și monitoare funcții vitale, coagulometru, ecograf cardiologic, 
laringoscop cu trusă de intubare și echipamente nemedicale: paturi, noptiere, birouri, mese, 
scaune, dulapuri, etc.  
         Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
Valoarea totală a investiţiei este: 8.075.304,90  lei (inclusive TVA)  
                            din care C+M:  1.285.044,60  lei (inclusive  TVA). 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 În consecinţă, este necesară aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE 
INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL 
ANDREI - GALAŢI”.  
         Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean  
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea  
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
           În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
       

 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

  Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
Direcţia  

Arhitect Şef,  
_______________________ 

 
Direcția Tehnică, 

Elena SĂNDULACHE  

 
Direcţia Programe, 

Camelia EPURE  
 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice,  
Georgeta–Alina Nedelcu 

 


